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TOLKEN English
Bamboo is a durable and stable hardwood with 
a uniform texture. It is moisture and scratch-
resistant. The natural color of bamboo is similar to 
that of beech wood.
Bamboo is a natural fibre that might change colour 
over time.

Advice for use
Before installation:
 • Store the countertop in a room with normal 

temperature and humidity levels. Do not place 
the countertop against a warm radiator, or lay it 
on a cold floor.

 • When storing the countertop, stand it on the 
back edge of its long-side.

 • Only recommended for indoor use.

Care and maintenance
 • For daily cleaning, use ordinary washing-up 

detergent, soap or water. Never use chemicals 
to clean the countertop.

 • If you spill something on the countertop, wipe 
clean immediately with a soft cloth dampened 
in water and a mild washing-up detergent or 
soap.

 • Do not use products that contain abrasive, 
ammonia or bleach. Dry with a dry, clean cloth.

 • Do not place hot objects directly on the 
countertop.

 • Never pull an object with rough or ragged 
edges across the countertop it can scratch the 
surface.

 • Never use a steel scourer, scourer pad or similar 
products as they can scratch the surface.



עברית
במבוק הנו חומר חזק במיוחד בעל מרקם אחיד. הוא עמיד 

בפני לחות ושריטות. הצבע הטבעי של במבוק דומה לזה של 
בוק.

במבוק הינו סיב טבעי העשוי עם הזמן לשנות גוון.

הוראות שימוש
לפני התקנה:

יש לאחסן את המשטח העליון בחדר עם טמפרטורות  •
ותנאי לחות רגילים. • אין להניח את המשטח העליון 

בקרבת מקור חום כגון רדיאטור חם או להניחו על רצפה 
קרה.

בעת אחסון המשטח העליון, הניחו אותו על הקצה  •
האחורי של הצד הארוך.

מומלץ לשימוש בתוך הבית בלבד. •

הוראות ניקוי ותחזוקה:
לניקוי יומיומי, השתמשו בנוזל כלים, סבון או מים. אין  •

להשתמש בחומרים המכילים כימיקלים לניקוי המשטח 
העליון.

בכל מקרה של נוזל הנשפך על המשטח העליון, יש לנגבו  •
מיד במטלית רכה טבולה במים וחומר ניקוי עדין או סבון.

אין להשתמש בחומרים המכילים חומצה, אמוניה או  •
אקונומיקה. יבשו באמצעות מטלית יבשה ונקייה.

אין להניח חפצים חמים ישירות על המשטח העליון. •
יש להימנע מלגרור חפצים על פני המשטח העליון. •
אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות או במוצרים דומים  •

אשר עשויים לגרום לשריטות על פני שטח המשטח 
העליון.


